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Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,  

melyek forrása a police.hu oldal. 

 

RENDŐRKÉZEN A  

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZARKA 

 

Betört egy ékszerüzletbe és 15 ezüst karkö-

tőt lopott egy 29 éves férfi. A rendőrök a ka-

merák segítségével pár nap alatt beazonosí-

tották és elfogták a tolvajt.  

Bővebben...  
 

LEZÁRT AKTA: 

 NEM TANULT A HIBÁIBÓL 

A 36 éves férfit számtalan alkalommal állítot-

ták meg a rendőrök, amint ittasan, bódultan, 

eltiltás hatálya alatt vezetett. A kiskunmajsai 

gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van. 

Bővebben... 
 

  KIFIGYELTE A KULCSOKAT 

A megyeszékhely nyomozói őrizetbe vettek 

egy 27 éves helybélit, aki a gyanú szerint az 

áldozatainak a kulcsát lopta el, amellyel 

könnyedén bement az otthonukba, munkahe-

lyükre, hogy elvigye értékeiket.  
Bővebben... 

MEGLEPETÉS A CSOMAGBAN 

Nem kevesebb, mint 29 esetben adott el fik-

tív termékeket egy csalópáros, amivel több 

mint 1 millió forintot kaszáltak.  

Az első bejelentés 2020. nyarán érkezett, 

mivel az egyik internetes oldalon meghirde-

tett laptopot a kifizetését követően sem 

küldte meg az eladó. A vásárló soha többet 

nem látta a pénzét, és a termékre is hiába 

várt. Többször próbálta felvenni a kapcsola-

tot a hirdetővel, de az elérhetetlen lett. Ez-

után sorban érkeztek a feljelentések. 

Bővebben... 
 

NYITOTT AUTÓK ÉS MELLÉKÉPÜLET 

VÁRTA AZ ELKÖVETŐT 

Egy kiskunhalasi család ház udvarára mászott 

be március közepén egy ismeretlen férfi, majd 

az udvaron parkoló kisteherautóhoz ment. A 

tolvajnak nem volt nehéz dolga, mivel az autó 

nyitva volt, így a raktérből elektromos gépe-

ket tudott ellopni. 

Bővebben...
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények  

változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat 

hasonló bűncselekmények megelőzésében. 

 

 

A vagyon elleni  

bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,  

odafigyeléssel megnehezíthető az  

elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás. 

 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és  

megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a  

112 segélykérő telefonszámon. 
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